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VERGADERING SCHOOLRAAD 25 MEI 2021 

Uur 19.30u – 21.00u 

 

Voorzitter Véronique Schollaert 

Verslaggever Anne Schrooten 

Verontschuldigd 

Manuela Ceuppens Ouders 

Danny Dons Personeel 

 

 

Aanwezig 

Steven Swiggers, Véronique Schollaert Lokale gemeenschap 

Kris Tosseyn, Leslie Leest, Benjamin Rijmenams Ouders 

Silke Geelen, Vicky Janssens, Robbe Tielemans Leerlingen 

Lieselot Huybens, Anne Schrooten, Hilde 

Hendrickx  

Personeel 

Ilse Van Ermengem Directie 
 

  

 

1 Planning vergadering 

Datum Uur Status 

Dinsdag 29 september 2020 19.30 u – 21.00 u Online geplaatst 

Dinsdag 12 januari 2021 19.30 u – 21.00 u (online) Online geplaatst 

Dinsdag 25 mei 2021 19.30 u – 21.00 u (online) Online geplaatst 

2 Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van 12 januari 2021 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

3 Nieuwe samenstelling schoolraad met goedkeuring huishoudelijk 
reglement 

Huishoudelijk reglement (zie bijlage). Huishoudelijk reglement stelt 2 leden per geleding. Voor 

onze school stellen we voor om per geleding 4 leden aan te stellen. Enkel voor de lokale 

gemeenschap, behouden we het minimum van 2 leden. 

 

We nemen afscheid van Bea Cludts als voorzitter. Veel dank aan Bea voor de zeer vele jaren 

voorzitterschap. Ze geeft de fakkel door aan Véronique Schollaert. 

A  Voorzitter 

- Véronique Schollaert   

Veronique.Schollaert@hotmail.com 

B  Lokale gemeenschap 

- Véronique Schollaert  moeder van Thibaud Decoster (6BE) 

- Steven Swiggers   

mailto:Veronique.Schollaert@hotmail.com


VERGADERING SCHOOLRAAD 25 mei 2021  2  

C  Ouders 

- Manuela Ceuppens  moeder van Annalucia Goossens (2AD2) 

- Kris Tosseyn   moeder van Rani Laureys (5BE) en Zhara Laureys (3BE) 

- Leslie Leest    vader van Lina Leest (1AE) 

- Benjamin Rijmenams  vader van Lara Rijmenams (1AD) 

 

D  Personeel 

- Ilse Van Ermengem  directeur 

- Lieselot Huybens  leerkracht 1e graad 

- Danny Dons   leerkracht 2e graad 

- Anne Schrooten  leerkracht 3e graad 

- Hilde Hendrickx  zorgcoach 

 

E  Leerlingen 

- Silke Geelen   5STW  (Proteam) 

- Robbe Tielemans  5STW  (Proteam) 

- Vicky Janssens  6BE  (Proteam) 

Het Proteam is de leerlingenraad van 4-5-6e jaar. Zij hebben 3 leden afgevaardigd. Volgend 

schooljaar blijven er nog twee van op school.  

Volgend schooljaar wordt deze geleding aangevuld met leerlingen van de leerlingenraad 

van het 1-2-3e jaar. Deze werking lag dit schooljaar stil owv Covid-19.   

 

De schoolraad is akkoord met de samenstelling van de schoolraad (minimum twee leden per 

geleding).  

 

4 Evolutie leerlingenaantal  

Zie bijlage 

Momenteel telt de school 761 leerlingen. Dit zijn er 9 meer dan vorig schooljaar op dit 

moment. De afgelopen 3 schooljaren blijft dit aantal ongeveer stabiel. 

5 Modernisering 2e graad 

- Goedkeuring studierichtingen 

De studierichtingen die we aangevraagd hebben, zijn goedgekeurd op 31 maart 2021 

door de Vlaamse overheid. 
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- Er werd een digitale infosessie voor de ouders van 2de jaars gegeven met info 

omtrent de oriëntering na de 1e graad. Deze infosessie is ook opgenomen (met 

goedkeuring van de aanwezigen) en wordt op de website geplaatst met een digitale 

inhoudstafel. 

6 Corona update 

- Voltijds onderwijs is terug gestart op 10 mei. De quarantaines zijn voorlopig beperkt 

gebleven.  

- Vanaf paasvakantie 20u extra covid-ondersteuning. 

- Steeds onder voorbehoud: 

o Evaluatieperiode zal normaal verlopen, namelijk in de voormiddag in eigen 

klasbubbel. Enkel mondelinge evaluaties gebeuren wel in de namiddag om ‘het 

kruisen van klasbubbels’ zo beperkt mogelijk te houden. 

o Fysiek oudercontact einde schooljaar omdat we dit toch een zeer belangrijk 

moment achten. Om dit coronaproof te kunnen organiseren moet dit gespreid 

worden over twee dagen. Dit is anders dan vermeld op de kalender. 

o Laatste fysieke schooldag op 30 juni samen met de klas, met voor sommige 

leerlingen eventueel toelichting bijkomende proeven en vakantietaken. 

o Proclamatie werkgroep heeft deze week overleg over de mogelijkheden die zijn 

toegestaan. 

7 Laptopproject – digisprong 

- Vlaamse overheid verdeelt de Europese ‘subsidies’ over twee schooljaren. Als we deze 

niet gebruiken, krijgen we deze subsidie ook niet.  

- De communicatie ivm laptopproject van de overheid werd vorige week ontvangen door 

de school. Juridisch zijn er nog een aantal zaken te controleren. 

- SAT: 

o We krijgen per leerling een bedrag van 510 euro. De laptop die SAT zal 

aankopen voor de leerlingen heeft een waarde van boven de 700 euro. 

o Laptop blijft eigendom van de school. 

o 2021-2022 

Elke leerling van het 1ste, 3de en 5de jaar (indien mogelijk ook 7de jaar) ontvangt 

laptop van de school.  

o 2022-2023 

Elke leerling van het 1ste, 3de en 5de jaar ontvangt laptop van de school. 

Elke leerling van SAT is in bezit van een laptop. 
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o Vermoedelijk huurovereenkomst en geen bruikleenovereenkomst: 

 Ouders betalen een beperkte huurprijs/jaar.  

 Er wordt nagedacht over een huurprijs: rond de 30 euro/jaar 

 Voor- en nadelen? Meningen van de leden van de schoolraad?  

 Alle lln gebruiken zelfde toestel. 

 Defecten worden hersteld, lln vallen nooit zonder laptop (krijgen 

andere in gebruik) 

 Vraag of lln dan geen eigen toestellen gebruiken?  

 Zijn lln verplicht om in te stappen in het laptopproject? 

 Nadenken over een lease contract en uitkopen nadien? Huur 

betalen en na de afloop van de huurperiode kan voor een bedrag 

overgekocht worden van de school. 

 Liever 30 euro/jaar en blijft eigendom van de school? Of 18 

euro/maand en eigendom van de lln? 

o Wat denken de lln hier van?  

 Zij houden graag vast aan de werkboeken. Zeker geen fysieke boeken 

volledig vervangen! Wat als laptop toch plat is? Of wifi niet werkt?  

 Waakzaam zijn over schermtijd. Voor sommige lln is de pc ook 

ontspanning na school.   

o Overeenkomst met SignPost 

 Indien herstelling buiten garantie max 39 EURO. 

 Bij diefstal, aangeven bij politie en max 39 EURO. 

o Vraag van een ouder: Is opslag van de laptop op school mogelijk?  

 Dit is moeilijk owv het feit dat thuis opladen noodzakelijk is.  

 Er wordt wel nagedacht over mogelijkheden om laptop overdag veilig op 

te bergen.  

8 Virtuele opendeurdag – inschrijvingen 2021-2022 

- Opendeurdag:  

Dit is voor ons een moment waarop we de kennismaking van ouders/leerlingen met 

het ganse schoolteam zeer belangrijk vinden. Samen met het ganse team is er zeer 

hard gewerkt aan een virtuele versie waar we terecht fier op zijn. We hopen wel dat 

deze dag in 2022 terug fysiek kan plaatsvinden. De meeste leerlingen die op 1/9/2021 

starten in het 1ste jaar hebben onze school vermoedelijk nog een fysiek bezocht op de 

ODD van maart 2020. 

Op 1/9/2022 start in Veltem een nieuwe middenschool met het 1ste jaar. Spijtig 

genoeg enkel met een A-stroom. Eén van hun beweegredenen is dat leerlingen niet het 

gevaarlijke verkeer in moeten. Toch wel spijtig voor de leerlingen van Veltem die 

starten in 1B. 

- Verzilveren tickets (via de website aanmelden.school) 

o 18 % moet nog verzilverd worden (4 voor 1B, 18 voor 1A), tijd tot en met 3 juni 

Ouders worden gecontacteerd. 

o 1A 

 Capaciteit: 96 lln 

aanmelden.school
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 90 eerste keuze 

 1 lln wachtlijst, vrijdag aangemeld 

o 1B 

 Capaciteit: 24 lln 

 17 lln wachtlijst, waarvan 4 lln geen ticket hebben in andere school 

 2 dubbele inschrijvingen (zowel ingeschreven voor 1A als 1B, afhankelijk 

van hun getuigschrift na de lagere school) 

- Inschrijvingen voor hogere jaren gebeurt ook digitaal. 

9 Aanwenden lestijden, uren en uren-leraar 

De directeur overloopt de voorlopige verdeling (zie bijlage).  

In totaal zijn er ± 1860 uren te verdelen voor 2021-2022: 

- ± 1720u voor in te richten klassen. 

- ± 140 u BPT en anderen. 

- Vermoedelijk kleine buffer aan te leggen owv de school in Veltem die zal openen.  

- Komt er extra ondersteuning nav corona-tijd? 

- Er is sprake van extra uren voor ondersteuning ICT (pedagogisch aspect) (nog 

onduidelijk). 

- GOK uren: nog onduidelijk over hoeveel uren dit zal gaan volgend schooljaar.  

De directeur overloopt het voorstel van de in te richten klassen 2021-2022 (zie bijlage X). 

 

De schoolraad gaat akkoord met deze voorlopige verdeling van het urenpakket voor 2021-

2022. 

10 Kostenramingen per studierichting 

Ieder lid kon een detail van de uitgavenraming voor 2021-2022 inkijken (zie bijlage X). De 

uitgaven schommelen tussen ongeveer 400 euro tot 600 euro voor een schooljaar. 

Opmerkingen: 

 Laptopproject (nog niet ingevuld: huur?) 

Laptop is een leermiddel geen vervanging van schoolboeken. Beperkt heeft dit wel 

gevolgen voor de rekening van de schoolboeken.  

bv. Boeken 1A (2020-2021: 230 EURO; 2021-2022: 185 EURO) 

 

De schoolraad keurt de lijst met bijdragen voor 2021-2022 goed. 

11 Kalender 2021-2022 

Ieder lid ontvangt een voorstel van de kalender voor 2021-2022 (zie bijlage X). 

- Pedagogische studiedag wordt gesplitst over twee woensdagen 

- Restaurantdagen zijn het weekend voor de Allerheiligenvakantie 

- Brugdag 12 november 

- 24 dec eindigt de schooldag ’s middags 

- Chrysostomos laatste vrijdag van januari 

- Opendeurdag: 1e weekend na de krokusvakantie 

- Bemerking: Dagelijks werk rapport staat nog niet vermeld in het derde trim. Dit 

wordt nog aangepast.  
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12 Aanpassingen schoolreglement 

We volgen de wijzigingen aan de regelgeving zoals ze voorgesteld worden door Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen.  

 

De wijzigingen voor volgend schooljaar zijn vooral juridische verfijningen en inhoudelijke 

nuanceringen. 

 

Er is een afspraak met alle scholen van onze Scholengemeenschap (SGKSO Haacht) om deze 

wijzigingen op te nemen (zie vergadering 10/5/2021). 

 

De richtlijnen bij het gebruik van het schoolsoftwareplatform worden in september 

meegegeven met het 'gele mapje'. Deze richtlijnen zullen wellicht niet/nooit volledig zijn. 

Samen met de scholen van de SGKSO beschouwen we het als een 'work in progress'. 

 

Omgangsregels met het laptopproject zullen ook worden opgenomen. 

 

Een samenvatting van deze aanpassingen vindt u in bijlage. 

13 Varia 

- Vraag van een ouder over het aanleren van ICT vaardigheden en doelen. Toelichting 

over de aanpak in de 1e graad: aanleren van de vaardigheden in een lesuur (groei-

uur) en daarna toepassen in verschillende vakken. Herhaling voor het oefenen van 

deze vaardigheden is erg belangrijk. Dit zal doorgetrokken worden naar de 2e graad 

(project-uur). 

- Vraag van een ouder ivm leerstofoverzicht examen: Blijft vaak beperkt tot een 

overzicht van de pagina’s. Kan dit niet uitgebreider? Bijvoorbeeld welk doel wordt in 

welke pagina’s van het werkboek behandeld. De leerlingen stellen dat de 

overzichten wel duidelijk zijn. Tijdens de lessen worden de nodige nadrukken gelegd 

op wat je moet kennen of moet kunnen toepassen of ...  

- Suggestie van een leerling: kan het examenrooster vroeger worden meegedeeld? 

- Presentatie GIP 6e jaar: geen externe juryleden dit schooljaar owv corona.  

- Vraag van lln ivm de deliberatiecriteria: Dit schooljaar is er geen nooddecreet, 

waardoor deliberaties op een gewone manier zullen ingericht worden. Uiteraard 

wordt er rekening gehouden met de moeilijkheden waarmee de lln dit sj werden 

geconfronteerd.  

14 Planning vergaderingen volgend schooljaar 

Di 28/9/2021: 19.30 u 

Di 18/1/2022: 19.30 u 

Di 24/5/2022: 19.30 u 


